
Posudek oponentky bakalářské práce Anny Sojkové „Dítě s postižením v 

procesu zprostředkování náhradní rodinné péče“ 

Autorka hned v úvodu zasazuje téma dětí s postižením do kontextu sociálně-právní ochrany dětí a 

objasňuje svoji motivaci k jeho bližšímu prozkoumání. Zamýšlí se nad vysokou mírou 

institucionalizace péče o tyto děti. Jedná se o téma zajímavé, potřebná a v kontextu současných 

deinstitucionalizačních snah vysoce aktuální.  

První dvě kapitoly tvoří teoretický rámec tématu. Autorka strukturovaně představuje jednotlivé 

druhy postižení a jejich specifika. Dále popisuje systém náhradní péče o děti u nás. Postrádám 

teoretické zakotvení situace dětí s postižením v náhradní péči, které by propojilo obě kapitoly. 

Očekávala bych rovněž místy aktuálnější zdroje.  Zejména uváděné statistické údaje jsou některé více 

než deset let staré, např. údaje ČSÚ o počtech osob s duševním onemocním z roku 2007, str. 15. 

Jinde (např. str. 29) autorka díky práci se staršími zdroji (Zezulová 2012) cituje zkušenosti s poradními 

sbory pro náhradní rodinnou péči, které ovšem už podle platné legislativy neexistují.  

Hlavní částí práce je výzkumné šetření. Autorka si klade za cíl „proniknout do situace dítěte s 

postižením v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče skrze zkušenosti sociálních pracovníků v 

ústavních zařízeních; prozkoumat zejména šanci těchto dětí na umístění do náhradní rodiny a 

případné důvody vedoucí k omezeným možnostem na život mimo ústav.“ Zvolená metoda 

polostrukturovaných rozhovorů je s ohledem na téma a možnosti bakalářské práce přiměřená. 

Autorka reflektuje limity zvolené metody a sama hovoří spíše o předvýzkumu tématu. Oceňuji snahu 

o zachycení pohledu sociálních pracovníků ze všech dotčených typů zařízení, přestože není snadné 

v rámci studentské práce získat respondenty ke spolupráci. Do sběru dat zasáhla i aktuální 

koronavirová situace, kterou bylo třeba zohlednit.  

Výzkumná zjištění jsou zpracována pečlivě a systematicky. Zajímavé je zachycení přetrvávajícího 

systémového nedostatku, kdy místy nejsou děti s postižením nahlašovány do registru dětí k osvojení, 

což je v rozporu s planými předpisy. Potvrzuje se i nedostatečná podpora pěstounské péče pro děti 

s postižením, která limituje možnosti jejich umístění v rodinném prostředí. Bohužel přetrvává i 

nedostatečná podpora biologických rodin dětí s postižením vedoucí někdy k jejich umístění 

v institucionální péči. Výsledky šetření mohou být dobrým základem pro další zkoumání daného 

tématu, jak autorka sama avizuje.  

Práce obsahuje dílčí formální nedostatky. Např. práce Michalík a kol. je v seznamu literatury uvedena 

celkem čtyřikrát. Text je čtivý a srozumitelný.  

 



Otázka k obhajobě:  

Jaká systémová opatření byste na základě vlastních zjištění navrhla pro zvýšení šance dětí 

s postižením na umístění v pěstounské péči?  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  

 

V Praze dne 29. 8. 2020                                                    PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 

 

 


